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 وضعیت آموزش و شاگردپروری در نظام طراحی قالی معاصر تبریز

 7عبداله میرزایی

 

 چکیده    

ای از شاهکارهای رود. بخش عمدهشهر تبریز از دیرباز به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات قالی ایران به شمار می   

ز های معاصر تبریاند. شهرت قالیهای سرتاسر جهان هستند، در این شهر بافته شدهبافی ایران که امروزه زینت بخش موزهقالی

طراحان قالی این شهر  آزمایی و خلاقیتباشد که برآمده از ذوقها میبندی این قالیی طراحی و رنگهاعمدتا وابسته به ویژگی

باشد. هدف از این پژوهش های تبریز میای که تنوع و نوآوری در طرح و رنگ مشخصه بارز در بیان ویژگی قالیهستند.  بگونه

 های آموزش وباشد. نتایج نشان دادند تنوع در شیوهمعاصر تبریز میشناخت فرآیندهای آموزش و شاگردپروری طراحان قالی 

های خویش شاگردپروری در نظام طراحی قالی تبریز باعث شده است تا طراحان قالی هر کدام سعی در شخصی سازی کنش

میدانی به شیوه کمی و داشته باشند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد که با استفاده از داده های حاصل از منابع 

 کیفی به انجام رسیده است. 

 : آموزش، شاگردپروری، تبریز، طراحان قالی معاصرواژگان کلیدی
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 مقدمه-1

ای برخوردار بوده است. این شهر شهر تبریز در تاریخ ایران دوره اسلامی همواره از جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه

های دربار صفوی در آن تولید یتخت نخست این سلسله انتخاب و آثار عظیم هنری در پرتو حمایتدر دوره صفوی به عنوان پا

های سرتاسر جهان هستند، در این دوره بافته بافی ایران که امروزه زینت بخش موزهای از شاهکارهای قالیشدند. بخش عمده

نها عمدتا مدیون طرح و نقش و رنگ بندی زیبای آنها می باشد. گیر آها و شهرت عالمهای هنری این قالیاند. مزیت و جنبهشده

صل شود، حاها یاد میهای بصری قالیها که از آنها به عنوان مولفهظرافت، زیبایی، ساختار ترکیب و انسجام نقوش در این قالی

ید قالی تبریز اقدام به طراحی و ذوق آزمایی و خلاقیت هنرمندان طراح هست که در همکاری با سایر عوامل درگیر در نظام تول

 اند. های قالی های کلاسیک تبریز دوره صفوی نمودهبندی طرحرنگ

صنعت قالی ایران، یکبار دیگر این شهر  -در عصر قاجار و پس از سپری شدن بیش از یکصد سال دوران فترت و انزوای هنر

تجار موقع شناس و آگاه و مزیت های سیاسی، اجتماعی و تبریز بود که به واسطه برخورداری از مزیت های انسانی همیون 

جغرافیایی خود و تحت تاثیر محرک های بیرونی و پدیده هایی چون انقلاب صنعتی و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، زمینه 

 بافی ایران را فراهم ساخت. های احیای مجدد قالی

تبریز موقعیت خود را به عنوان مرکز اصلی تولید و صادرات قالی  از دوره قاجار و در طول قرن بیستم تا دوره معاصر، شهر

های اخیر و با توسعه ابزارهای جهانی شدن و ایران به عنوان فرآورده فرهنگی و هویتی این سرزمین حفو کرده است. در دهه

رات های تبریز دچار تغییبصری قالینفوذ هرچه بیشتر مفاهیم و اصطلاحات همراه این پدیده در قالب امواج مدرنیسم، مولفه های 

اشد. بهای معاصر تبریز میهای بصری قالیگونی و ایجاد تنوع گسترده در مولفهعمده ای شده اند. مساله اصلی این پژوهش گونه

ت خبا توجه به جایگاه محوری طراحان قالی در بروز تغییر در مولفه های بصری و هویتی قالی های هدف اصلی این پژوهش شنا

باشد. از آنجایی فرآیندهای جامعه پذیری و آشنایی با قواعد و قراردادهای کنش طراحی در بین طراحان قالی معاصر تبریز می

که بازتاب این شود به طوریهای عاملان در نهاد آنها میها و توانمندیگیری مهارتکه فرآیندهای جامعه پذیری منجر به شکل

ملان های این عااست، لذا شناخت این فرآیندها در تبیین روشمند و فرآیندی کنشلان قابل مشاهدههای این عامفرآیند در کنش

آموزش طراحان در نظام طراحی قالی معاصر تبریز چگونه  -7نقش مهمی دارد. از این رو سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: 

 طراحان قالی معاصر تبریز چگونه استو  هایارتباط میان فرآیندهای آموزش و کنش -2گیردو  صورت می

های حمایتی و ارشادی نهادهای مختلف به کار گرفته از آنجایی که نتایج این پژوهش می تواند در تدوین و اجرای برنامه

های هر دو روش کمی و شوند، لذا این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که با استفاده از قابلیت

یفی به انجام رسیده است. جمع آوری اطلاعات پژوهش به صورت میدانی و با حضور در بازار تبریز از طریق تکمیل پرسشنامه ک

 نفر از طراحان فعال در نظام طراحی قالی معاصر تبریز صورت گرفته است. .   23های ساختمند با مشارکت 
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 شاگردپروری هایشیوه و آموزش نظام -۲

ای نیز معروف شده دانند که به آموزش مدرسههای آموزشی کنونی آکادمیک میام آموزش را فراتر از نظامشناسان نظجامعه

شناسان افراد عضو یک جامعه در قالب زندگی و مشارکت در درون آن جامعه آداب اجتماعی خاص آن جامعه اند. از نظر جامعه

ها، نهادینه شدن گیرند. فعالیت در درون نظامی و اجتماعی فرا میها و سایر ویژگی های فرهنگرا  از قبیل هنجارها، ارزش

هنجارها و رفتارهای صحی  درون یک نظام و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر را در پی دارد. استمرار این فرآیند و مشارکت در 

ها را در طی انتقال فرهنگ و مبانی درونی نظامها به درونی سازی ارزش ها و باورهای اساسی آن نظام کمک نموده و زمینه نظام

شود. زیرا از این طریق است که افراد آداب فعالیت در یک صنف را فرا گرفته و زمان فراهم کرده و باعث بقای جامعه و نظام می

پذیری معهرهای مهم جامی توانند به عنوان عضوی سازگار با سیستم حاکم عمل نمایند. با توجه به اینکه نظام آموزش، یکی از بست

باشد و ابزار اعمال این عاملیت که همان قواعد و منابع هستند در افراد جهت جهت اعمال عاملیت خویش در درون نظام ها می

نظام آموزش قابل کسب می باشد، لذا نقش این نظام و کیفیت و نوع قواعد و منابع ارایه شده در آن اهمیت پیدا کرده و در 

توان گفت، نظام آموزش طراحی قالی در تبریز به نسبتِ نوع قواعد و منابع رو میکند. از اینان خود را آشکار میهای طراحکنش

 و استانداردهایی که از آن برخوردار است در شکل گیری نظام فکری و بنیان های معرفتی و شیوه های کنش طراحان موثر است. 

های نظام شاگردپروری و ابعاد مختلف آن می تواند در تبیین وضعیت کنش دهد شناخت ویژگیمقدمه کوتاه فوق نشان می

های افراد فعال در درون آن نظام موثر بوده و ابزارهای تحلیلی لازم را برای مطالعات زمینه ای پژوهشگران فراهم سازد. در ادامه 

م طراحی قالی تبریز را به تصویر کشیده است معرفی ها و ویژگی های برآمده از نتایج مطالعات میدانی که ابعاد مختلف نظامولفه

 شده است. 

 هایافته گزارش-۷ 

داده های حاصل از پرسشنامه های میدانی که با همکاری و مصاحبه با تعداد بیست نفر از طراحان شناخته شده و فعال نظام 

مورد   SPSSطراحی قالی تبریز تکمیل شدند بعد از کدگذاری و انجام مراحل آماده سازی اولیه با کمک نرم افزار تحلیل آماری 

هایی آماری مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، درصد ارائه از نتایج زیر بر مبنای شاخص تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و

 ها حاصل شد. این تحلیل

 آماری جامعه سنی وضعیت -1-۷

بر اساس طرح نامه اولیه، تعداد طراحان جامعه آماری مورد مطالعه بیست نفر تعیین شده بود که نتیجه تحلیل ها توزیع 

 مشخص نمودند. 7راد را به شرح جدول سنی این اف
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 وضعیت سن جامعه آماری نمونه -7جدول 

 سن             فراوانی            درصد فراوانی                 درصد فراوانی تراکمی

07                  7                      1                                                 1 

01                  2                     73                                              71 

06                 7                       1                                               23 

43                 2                      73                                              03 

47                 7                        1                                              01 

42                 7                       1                                              43 

44                 2                        73                                             13 

49               7                         1                                               11 

46                7                        1                                               03 

13               7                         1                                              01 

10                 2                      73                                              91 

17                 7                       1                                               63 

07               7                        1                                              73 

92                7                         1                                              71 

91                7                        1                                             733 

 --                                              733                      23جمع             

 

سال می باشد.   7/46اطلاعات این جدول نشان می دهد میانگین سن طراحان مصاحبه شونده یا جامعه آماری مورد نظر  

عه آماری نشان از فعال نبودن جامعه دانشجویی و طراحان جوان به طور مستقل سال در بین جام 01وجود تنها یک طراح زیر 

و مشهود در نظام طراحی قالی تبریز دارد. این نتایج، نشان از عدم وجود انگیزه های  کافی جهت ورود افراد جوان به این صنف 

احان قدیم و جدید و اخلال در روند طبیعی دارد. تداوم روند فعلی نیز می تواند در شدت بخشیدن به انقطاع نسلی میان طر

 جامعه پذیری آنها منجر شود. 
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 آماری جامعه تحصیلی وضعیت-۲-۷

جامعه مورد نظر این تحقیق از نظر سط  تحصیلات در پنج گروه شامل تحصیلات راهنمایی، متوسطه، دیپلم، فوق دیپلم و 

درصد می  43نفر و معادل  6ه افراد با تحصیلات دیپلم     با تعداد لیسانس قرار گرفتند. در این بین بیشترین فراوانی متعلق ب

درصد  1باشد. کمترین فراوانی نیز متعلق به افراد با تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس می باشد که هر کدام تنها یک نفر معادل 

 (. 2اند )جدولاز کل نمونه را به خود اختصاص داده

 اساس گروه های تحصیلیتوزیع فراوانی نمونه بر  -2جدول 

 تحصیلات               فراوانی                درصد

 21                        1راهنمایی                   

 21                        1متوسطه                     

 43                        6دیپلم                       

 1                         7       فوق دیپلم          

 1                         7لیسانس                     

 

درصد از جامعه آماری مورد نظر این پژوهش که شامل طراحان قالی فعال  73نشان می دهد  2داده های حاصل از جدول 

نیستند. این یافته همینین نشان دهنده عدم حضور فارغ در نظام تولید فرش تبریز می باشند از تحصیلات دانشگاهی برخوردار 

سط   باشد.التحصیلان دانشگاهی رشته های مرتبط با طراحی و تولید صنایع دستی و فرش در نظام طراحی فرش تبریز می

رح ها ط تحصیلات پایین همینین نشان دهنده کم اثر بودن توسعه رشته های دانشگاهی مرتبط با فرش در کمک به ارتقا کیفی

 و جایگزینی طراحان تحصیلکرده جوان با نسل سنتی فعلی می باشد.  

 نمونه آماری جامعه کار سابقه -۷-۷

 

-27سال،  23-77سال،  73-7گروه   9یافته های مربوط به جامعه آماری این تحقیق از نظر سابقه کار طراحی فرش در    

دهند، بیشترین ها نشان می(. این یافته0سال جای گرفتند )جدول  93-07سال و  03-17سال،  13-47سال،  43-07سال،  03

سال و کمترین تعداد نیز به طور مشترک  03-27نفر دارای سابقه کار  9با تعداد  تعداد طراحان فعال در نظام طراحی قالی تبریز
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سال سابقه کار را برای جامعه  9/26اند. برآیند جدول میانگین سال هر کدام با یک مورد جای گرفته 93- 07و  03-17در گروه 

ر این صنف، نشان از مسن بودن جامعه طراحان آماری مورد بررسی نشان می دهد. چنین آماری، ضمن تاکید بر اهمیت تجربه د

 تبریز داشته و تاکیدی بر بروز ناهنجاری در سیر طبیعی جامعه پذیری طراحان جوان می باشد. 

 توزیع فراوانی نمونه بر اساس سابقه کار طراحی -0جدول 

 سابقه کار             فراوانی               درصد

7-73                     2                     73 

77-23                   4                     23 

27-03                   9                     01 

07-43                   2                      73 

47-13                   0                     71 

17-03                   7                      1 

07-93                   7                      1 

 

 نمونه آماری جامعه شغلی وضعیت-۱-۷

موقعیت شغلی جامعه آماری نمونه از نظر تداوم شغل خانوادگی و یا ورود از مجموعه بیرون از نظام طراحی و تولید قالی به 

درصد از جامعه آماری تحقیق  01دهند تنها (. نتایج نشان می4ل این نظام در این قسمت مورد سنجش قرار گرفته است )جدو

درصد طراحان قالی تبریز بدون سابقه خانوادگی وارد این شغل شده اند.  01شغل خانوادگی و پدری خود را انتخاب کرده اند و 

راحان پیشکسوت در ترغیب ورود افراد خارج از این نظام به حوزه طراحی قالی تبریز نشان دهنده کاهش انگیزه و رغبت ط

در های مشاغل سنتی از پفرزندان برای ورود به این شغل و تغییر معیارها و مبانی نظام استاد شاگردی که منتقل کننده ظرافت

ا و ههای تجربی و اجتماعی متفاوت، ورود معیارها، ایدهبه فرزند بود، دارد. همینین ورود افراد متفرقه به این نظام با پیشینه

 امد. انجها میانگیزه های متنوع به نظام طراحی قالی تبریز را تسهیل کرده و به بروز گونه گونی در مولفه های بصری قالی
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 وضعیت شغلی جامعه آماری نمونه  -4جدول

 سابقه خانوادگی طراحی قالی            فراوانی        درصد

 01                9دارم                                          

 سابقه خانوادگی طراحی قالی            فراوانی        درصد

 01               70ندارم                                       

 

 قالی طراحی نظام به ورود جهت دیگران به توصیه و شغلی رضایت ارزیابی-۶-۷

مونه و توصیه ورود به حرفه طراحی قالی به دیگران در بین طراحان در این بخش میزان رضایت مندی شغلی جامعه آماری ن

درصد جامعه آماری تحقیق از موقعیت شغلی خود رضایت   63نفر معادل  70قالی مورد سنجش قرار گرفت و معلوم شد، تعداد 

این نتایج، طراحان پیشکسوت  (. بدیهی است در چنین شرایطی و با1نداشته و این شغل را به دیگران نیز توصیه نمی کنند )جدول

که تجربه سال ها فعالیت و حضور در این نظام را دارند، و دوران اوج و فرود و حتی طلایی ترین دوران رونق تولید فرش را  نیز 

ان و مکاز سر گذرانده اند، نه تنها به تشویق فرزندان و افراد جوان جهت ورود به این نظام رغبتی نشان نخواهند داد، بلکه حدالا

 از سر خیرخواهی مانع ورود آنان به این حرفه خواهند شد. 

 

 وضعیت رضایت شغلی و توصیه شغل طراحی به دیگران در جامعه آماری نمونه -1جدول

 نوع پاسخ                                    فراوانی                               درصد

 23                                      4               بلی                               

 63                                      70خیر                                            

 نمونه آماری جامعه در قالی طراحی یادگیری وضعیت-۷-۷

در این بخش نحوه یادگیری کنش طراحی قالی در بین جامعه آماری مورد نظر پژوهش بر اساس چهار شیوه مرسوم آموزش 

یعنی شیوه استاد شاگردی، آموزش مدرسه ای)هنرستان(، آموزش دانشگاهی و آموزش مستقل )خودآموز( مورد سنجش قرار 

فراوانی شیوه آموزش جهت یادگیری کنش طراحی قالی در بین (. یافته های این بخش نشان داد بیشترین 0گرفت )جدول 

درصد می باشد. شیوه یادگیری مدرسه ای  93مورد معادل  74جامعه آماری نمونه تحقیق، شیوه استاد شاگردی با تعداد 

ر این نکته دیگ )هنرستان( نیز از سوی هی  یک از افراد جامعه نمونه جهت یادگیری عمل طراحی قالی به کار گرفته نشده بود.
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درصد جامعه آماری پژوهش به یادگیری کنش طراحی قالی به صورت مستقل و بدون تعلیم  21نفر معادل  1سنجش اظهار 

درصدی وضعیت یادگیری طراحان قالی از طریق استاد شاگردی، در عین حال  93دیدن نزد استادکار و یا معلم می باشد. نتیجه 

درصدی طراحان  21یات این نوع از شیوه انتقال سنتی دانش طراحی قالی می باشد، ولی ورود که ظاهرا، نشان دهنده تداوم ح

فعال در این نظام، بدون تعلیم خاص نزد استاد سنتی و یا دانشگاهی، نشانه های نگران کننده ای از آشفتگی معیارهای ارزیابی 

 و صلاحیت سنجیِ فعالیت در  این نظام را آشکار می سازد.  

 وضعیت یادگیری طراحی قالی در جامعه آماری نمونه -0 جدول

 شیوه یادگیری                   فراوانی              درصد

 93                   74استاد شاگردی                      

 1                      7دانشگاهی                            

 21                      1   آموزش مستقل                   

 نمونه آماری جامعه در قالی طراحی یادگیری زمان مدت وضعیت-۱-۷

در این بخش مدت زمان صرف شده جهت یادگیری طراحی قالی تا شروع فعالیت مستقل در جامعه آماری نمونه مورد 

درصد مدت  03نفر معادل  0نمونه با تعداد (. نتایج نشان می دهند بیشترین تعداد جامعه آماری 9سنجش قرار گرفت )جدول 

های آموزش برای شروع فعالیت مستقل سال را جهت یادگیری طراحی قالی صرف کرده اند. در مرتبه بعدی تعداد سال 1زمان 

درصد جامعه آماری نمونه تحقیق مدت  11درصد طراحان قرار گرفت. در مجموع  21نفر و معادل  1سال با تعداد  7مدت زمان 

سال و کمتر را صرف یادگیری طراحی قالی قبل از فعالیت مستقل نموده اند. مقایسه پاسخ های این گزینه با وضعیت  1زمان 

سنی پاسخ جامعه آماری تحقیق نشان می دهد با کمتر شدن میانگین سنی طراحان قالی تبریز مدت زمان آموزش حرفه طراحی 

به عبارتی این داده ها نشان از کوتاه شدن مدت زمان آموزش در دوره معاصر  فرش نیز به طور محسوسی کاهش پیدا می کند.

در مقایسه با نسل قبلی داشته و حکایت از تغییر در مبانی نظام آموزش طراحان دارد. میانگین مدت زمان آموزش در جامعه 

مبنی بر یادگیری  9-0نتایج حاصل از جدول سال بوده است. با دقت در این آمار،  7/6آماری قبل از شروع به فعالیت مستقل نیز 

درصدی طراحان قالی تبریز به شیوه استاد شاگردی خوشبینانه و غیر واقعی به نظر می رسند. از معیار های یادگیری در  93

درصد  21تنها  6-0(. مطابق نتایج جدول 7063نظام آموزش سنتی، توجه به زمان گذشته و تجربه اندوزی می باشد )آژند:

سال را به تجربه اندوزی و یادگیری گذرانده اند. از این رو به  73راحان قالی فعال در نظام طراحی تبریز مدت زمانی بیش از ط

 رسد انتظار رهگیری معیارهای مورد انتظار کنش های سنتی در آثار این طراحان با واقعیات موجود، تطابق نداشته باشد.   نظر می
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 جامعه آماری نمونهبین  اعضای  آموزش طراحی در مدت زمانوضعیت  -9جدول 

 درصد فراوانی تراکمی        درصد               فراوانی             سال آموزش   .

21,3                           21                     1                             7 

11,3                         03,3                      0                            1 

03,3                          1,3                      7                             0 

01,3                         1,3                       7                            9 

91,3                         73,3                      2                           73 

61,3                         73,3                      2                           71 

73,3                         1,3                       7                           23 

71,3                          1,3                       7                           26 

733,3                        1,3                       7                          03 

 

 نمونه آماری جامعه در کارآموز یا شاگرد کارگیری به وضعیت-۱-۷

در این بخش به جهت ارزیابی وضعیت تداوم نظام استاد شاگردی در نظام طراحی قالی تبریز به کارگیری یا عدم به کارگیری 

شاگرد در زمان انجام مصاحبه ها و یا تمایل به این کار در میان اساتید طراح جامعه آماری نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

درصد از طراحان در حال حاضر از شاگردِ کارآموز استفاده نمی کنند و  91آماری نمونه معادل نفر از جامعه  71نشان می دهد 

تمایلی هم به جذب شاگرد ندارند. این نتایج، یک بار دیگر عدم رغبت نیروهای جوان جهت فعالیت در این حرفه را آشکار ساخته 

ن را نمایان می کنند. پیدایش چنین خلائی در نظام طراحی و افزایش شکاف بین نسلی و اختلال در روند جامعه پذیری طراحا

قالی تبریز، بیشترین آسیب را در حوزه آموزش سنتی و انتقال تجارب اساتید پیشکسوت در قالب قواعد و منابع صحی  کنش 

 طراحی وارد ساخته است.   
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 کارگیری کارآموز در جامعه آماری نمونهوضعیت به -6جدول 

 کارآموز               فراوانی             درصدبرخوردار از 

 01                     1بلی                                     

 91                     71خیر                                    

 گیریبحث و نتیجه -۱

پذیری عاملان درگیر در نظام طراحی قالی تبریز را عهبندی نتایج برآمده از جداول فوق تصویری روشن از وضعیت جامجمع

ر های طراحی قالی معاصگونی در شیوههای گونهتواند در فهم زمینهدهد. تفسیرها و تبیین فرآیندی این نتایج میبازتاب می

 تبریز موثر واقع شود. 

د( علاوه بر تاثیر نارضایتی از چرخه درص 01پایین بودن میزان تداوم نسلی کنش طراحی در بین جامعه آماری نمونه )

اقتصادی در این صنف نشان دهنده ورود عمده طراحان خارج از نظام طراحی فرش تبریز به این مجموعه است. میانگین سنی 

( نیز نشان می 9/26سال طراحان قالی تبریز به همراه وضعیت تحصیلی عموما دیپلم و زیر دیپلم وسابقه کار بالای آنها ) 7/46

دهد دانش آموختگان رشته های مرتبط با طراحی و تولید فرش از جمله طراحی قالی نقش فعال و مشهودی در نظام طراحی 

 ساز طرح های قالی معاصر تبریز ندارند.گیری مولفه های بصری و سبکقالی تبریز و شکل

درصدی  93چند نتایج اولیه گویای ورود  در بخش سوالات مربوط به ارزیابی وضعیت آموزش در نظام طراحی قالی تبریز، هر

درصدی اعضای فعال  21جامعه آماری این نظام از طریق یادگیری استاد شاگردی می باشد ولی نکته مهم و قابل توجه فعالیت 

در این صنف بدون آموزش مستقیم نزد استاد کار یا معلم و از طریق خودآموزی و یادگیری کنش طراحی در مدت زمانی کمتر 

شوندگان است. چنین نتایجی با معیارهای آموزش در نظام آموزش استادشاگردی که اهمیت درصد مصاحبه 03سال توسط  1ز ا

زمان و تجربه آموزی در آن به مراتب مهم و دارای ارزش است، مغایرت دارد. ضمن اینکه عدم استفاده از شاگرد یا کارآموز در 

یق و نیز عدم تمایل آنها به جذب شاگرد، نشان از وجود آسیب های جدی در این نظام درصد از جامعه آماری نمونه تحق 91بین 

 و گویای بروز انقطاع در سیستم تعلیم استاد شاگردی در نظام طراحی قالی تبریز می باشد. 

ر قالی دنیای هن اکبر طراحان قالی مصاحبه شونده اعتقاد دارند، آموزش  مستمر در تمام سطوح نظام تولید قالی و به عبارتی

تبریز بویژه در نظام طراحی قالی ضرورت دارد. آنها اعتقاد دارند دامنه این آموزش بایستی شامل مصرف کنندگان نیز بشود بویژه 

اینکه با موانع موجود بر سر صادرات فرش توجه به مصرف کنندگان داخلی دارای اهمیت بیشتری شده است. زیرا تا مصرف 
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های اصیل و ماندگار دچار خطا خواهد شد. مانند آنیه امروزه در تغییر اصالت آشنا نباشد در انتخاب نقشهکننده به کیفیت و 

بخشی از بازار مصرف از خارج به داخل و اهمیت یافتن خریداران خانگی که آگاهی چندانی از اصالت ها نداشته و تحت تاثیر 

مشتری اگر اصول »شود. اند و سلایق سیال و آنی دارند دیده میفتهفرهنگ مدگرا، تجملی و چشم و هم چشمی جامعه قرار گر

را بداند طرح اصیل را می خرد از این رو همه ما شدیدا به کلاس نیاز داریم. مانند طراح، تاجر و مشتری. طراحان باید اول اصالت 

ها را بشناسند و بدانند اصل و اصول کدام است . باید هویت تبریزی بودن را با استفاده از تضادهای رنگی و گل های درشت 

 (. 1)مصاحبه شونده شماره« ردحفو ک

کارآمد نبودن نهادها و سازمان های مربوطه از جمله، مرکز ملی فرش و انجمن صنفی طراحان در جهت آسیب شناسی و 

توجه به نیازهای اعضا بویژه حوزه آموزش و بازآموزی مدام آنها از جمله مواردی است که بویژه طراحان جوان تر همواره از آن 

هرچند آنان اذعان دارند انجمن طراحان در گذشته اقداماتی انجام داده است ولی عمده این اقدامات در قالب سخنرانی گله دارند. 

های موردی و به طور نامنظم بوده تا برپایی کارگاه های مفید و کاربردی. افراد مصاحبه شونده عدم وجود ضوابط کافی در 

در این صنف و آسیب های بعدی ناشی از این حضور و نیز فقدان نظارت بر فعالیت  عضوگیری و ورود افراد غیر فعال و کم تجربه

دانستند. مبلا طراحان در طول دوران فعالیت آنها را از دیگر مشکلات مربوط به نظام آموزش و ضعف در ارتقای سواد طراحان می

در ایران هنر یتیم است، خصوصا طراحی »قیده دارد که از قدیمی ترین طراحان فعال و مورد احترام بازار است ع 77طراح شماره 

قالی، خصوصا طراحان یتیم هستند و هی  گونه تعلیم درست و حسابی ندیده اند.... من همیشه به طراحان جوان می گویم شما 

ماجت و گری و سکلاهتان را قاضی کنید و بگویید چی بلدید طراحی کنیدو آهو، پرنده، شیر... کدام یک را بلدیدو اگر با ناشی

راح ط«. بی تعلیمی باشد بازار به این وضع می افتد. الان این همه فرش بدون مشتری در بازار نتیجه سوتی های طراحان است

امروزه شاگرد بازار سریع می خواهد مستقل »نیز در خصوص ضعف طراحان جوان و نوآموز در شناخت اصول می گوید  2شماره 

شود، فقدان سیستم نظارتی و ارزیابی در . آنیه از گفتار و نظرات مصاحبه شوندگان دریافت می«شود و این عیب است امروز

های سنتی و کلاسیک طراحی قالی این جهت شناسایی موانع و ارتقای سط  دانش و آگاهی طراحان قالی تبریز نسبت به شیوه

 باشد.یهای اصیل مکننده برای مطالبه طرحشهر و ارتقای ذائقه جامعه مصرف

توان گفت فرآیندهای شاگردپروری در بین طراحان های فوق و در راستای سوالات پژوهش میها و تبیینبا توجه به تحلیل

 یافته ای در جهتمند، جامع و ساختگونی برخوردار است و یک شیوه نظامفعال در نظام طراحی قالی تبریز از سیالیت و گونه

فعالیت، د ندارد و این روند ناهمگون با خارج شدن طراحان پیشکسوت و باتجربه از گردونه تربیت طراحان قالی معاصر وجو

های آنان بازتاب یافته و باعث همواره در حال تشدید است. نتیجه آشفتگی و سیالیت در فرآیندهای آموزش طراحان در کنش

 کنش شده است.  های نهادینه شده و سنتیها از طریق شخصی سازی شیوهتنوع در این کنش
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